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QUESTÃO 1- Frente A. 
A História não passa de uma área de conhecimento preocupada em estudar o passado? 

Justifique a sua resposta. 
 
 

QUESTÃO 2- Frente A. 
Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e 

personagens? Justifique a sua resposta através de um exemplo. 
 

QUESTÃO 3- Frente A.  
Observe a imagem.  

 
Fonte: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/oficina-de-historia-entendendo-o-trabalho-do-

historiador.htm 

 
Explique como o conhecimento histórico é elaborado.  
 

       QUESTÃO 4- Frente A. 
Complete os quadros abaixo com os períodos corretos referentes à divisão tradicional da 

História. 
 

 
 

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/15399720 
 

 
 
 
 
 
 

6ª ANO – HISTÓRIA – PROFESSOR RAFAEL 

NASCIMENTO 
SEMANA:  08/03/2021 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/oficina-de-historia-entendendo-o-trabalho-do-historiador.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/oficina-de-historia-entendendo-o-trabalho-do-historiador.htm
https://brainly.com.br/tarefa/15399720


 

 
QUESTÃO 5- Frente B. 

As cidades sumerianas são chamadas pelos historiadores de cidades-Estado. Essa 
denominação decorre das seguintes características: 
 

a) Por estarem unificadas politicamente a um Estado central, que coordenava cada uma 
das cidades. 

b) Por manterem uma unidade independente, governada por um Estado central, mas que 
respondia a uma autoridade imperial. 
c) Por terem autonomia econômica e religiosa, mas manterem-se subordinadas a uma 

confederação, à qual deveriam pagar tributos. 
d) Por serem independentes, possuírem um governo próprio, divindades protetoras e 

capacidade de defesa militar própria. 
e) Por serem cidades monoteístas, isto é, acreditarem em um único deus. 
 

QUESTÃO 6- Frente B. 
A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da antiguidade oriental, como os sumérios, 

responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, e os 
assírios, famosos por terem construído a Grande Biblioteca de Nínive. O termo 

“Mesopotâmia” foi cunhado pelos gregos e seu significado faz menção: 
 
a) à posição geográfica daquela região entre os rios Tigre e Eufrates; 

b) a uma lenda existente na região a respeito de um ser mítico; 
c) à produção de tinta púrpura, que era parte importante do comércio da região; 

d) à trajetória de um importante rei lendário conhecido a partir do registro da Epopeia de 
Gilgamesh; 
e) ao primeiro povo que habitou naquela região antes dos sumérios. 

 
QUESTÃO 7- Frente B. 

Sexto rei sumério (governante entre os séculos XVIII e XVII a.C.) e nascido em Babel, 
Hamurabi, fundador do I Império Babilônico, unificando amplamente o mundo 
mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo 

esplendor. O nome de Hamurábi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico 
tido como o mais remoto já descoberto: o Código de Hamurábi. O legislador babilônio 

consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos 
os súditos. 

Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código citado tinham o 
sentido de: 

a) assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. 
b) tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. 
c) conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. 

d) promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. 
e) conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. 

 
QUESTÃO 8- Frente B. 
Observe a imagem.  



 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/714876140829107118/ 

 

Considerando o mapa acima, explique o conceito de Império utilizado nas civilizações 
antigas da Mesopotâmia. 
 

 
QUESTÃO 9- Frente B. 

 
Elabore um mapa mental sobre os diferentes povos da Mesopotâmia com as suas 
principais características.  
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